
Notas gerais para participação no curso de Computação Grid
(21 de Fevereiro de 2013)

No  que  se  refere  à  utilização  de  infraestruturas  de  grid,  nas  aulas  práticas  iremos  ter  acesso  à 
infraestrutura  de  treinamento  GILDA  (http://gilda.ct.infn.it/),  que  utiliza  o  middleware  gLite 
(http://glite.cern.ch/).  Este  middleware  requer  que  cada  um tenha um certificado,  baseado em PKI 
(Public Key Infrastructure). Portanto, segue abaixo uma série de ações a serem tomadas para obtenção 
de um certificado e acesso à infraestrutura GILDA.

Obs1: Para obter o certificado, precisa utilizar o mozilla-firefox ou o Internet Explorer. Nenhum 
outro browser vai funcionar! 

Obs2: O processo de obtenção do certificado tem duas fases: (1) solicitação e (2) obtenção. Certifique-
se de que utiliza a MESMA máquina e o MESMO browser nas duas fases. 

Passos para obtenção do certificado:

1. Entrar em http://gilda.ct.infn.it/ e selecionar a “tab” “Certification Authority”

http://gilda.ct.infn.it/wikimain
http://gilda.ct.infn.it/
http://glite.cern.ch/


2. Selecione “Request a Personal Certificate”



3. Preencha o formulário
Antes de preencher o formulário certifique-se de que instalou o certificado da própria 
Autoridade de Certificação GILDA no seu browser. Isto é feito apenas clicando no link 
“download the GILDA certificate”
Agora sim, preencha o formulário
Institute/University/Company: Universidade do Porto
First and Last name: não utilize caracteres acentuados!!!
Preencha o campo E-mail, pois este vai ser utilizado para lhe enviar as informações para 
obtenção do certificado
Selecione Medium Grade, mesmo que o deafult seja High Grade!
Clique em “Submit the request”

4. Após a submissão da solicitação, aguarde pela mensagem no mesmo endereço eletrônico que 
preencheu no passo (3).
A mensagem terá o seguinte conteúdo:
 



No item (1) desta mensagem deve substituir o link: https://gilda.ct.infn.it/aup.php por 
https://gilda.ct.infn.it/aup
Siga as instruções da mensagem, com exceção do item (3) (suporte não está a funcionar no 
momento)
Não esqueça de solicitar uma conta para acesso à infraestrutura, portanto siga o último passo de 
solicitação  de  uma  conta  na  GILDA  User  Interface  (glite-tutor.ct.infn.it),  que  será  a  sua 
máquina de entrada na grid (https://gilda-security.ct.infn.it/CA/mgt/restricted/account.php)
Para solicitar a criação de uma conta, o sistema vai lhe pedir para fazer upload do certificado.  
Este upload é da sua chave PÚBLICA! Nunca envie a sua chave privada. Veja abaixo como 
encontrar a sua chave pública.

https://gilda-security.ct.infn.it/CA/mgt/restricted/account.php
https://gilda.ct.infn.it/aup
https://gilda.ct.infn.it/aup.php


5. Fazendo o download do certificado
Quando  clica  no  primeiro  link  da  mensagem  que  vai  receber  (alguma  coisa  do  tipo: 
https://gilda-security.ct.infn.it/cgi-bin/gucert.pl?03E7), parece que nada acontece, porém o seu 
certificado fica instalado no browser (se estiver usando mozilla-firefox, pode consultá-lo através 
de Edit  --> Preferences  --> Advanced --> View Certificates  --> Your certificates).  Quando 
estiver na página que mostra o seu certificado GILDA, selecione-o e clique em Backup.

O sistema vai lhe pedir o nome de um ficheiro para guardar o certificado em formato PKCS12. 
Dê um nome ao seu certificado e grave em qualquer diretorio.
Este ficheiro PKCS12 inclui as suas duas chaves: a chave privada e a chave pública.
Para separar estas duas chaves em ficheiros diferentes, precisa utilizar o comando openssl e 
gerar ficheiros em formato .pem. Os comandos seguem abaixo:

openssl pkcs12 -in <yourCert>.p12 -clcerts -nokeys -out usercert.pem
      openssl pkcs12 -in <yourCert>.p12 -nocerts -out userkey.pem
      chmod 400 userkey.pem

A sua chave PÚBLICA é o ficheiro usercert.pem.
A sua chave PRIVADA é p ficheiro userkey.pem.

   

https://gilda-security.ct.infn.it/cgi-bin/gucert.pl?03E7



